
هيفاء وهبي تختار بطلها 

الرداد ينهي عقدة الخواجة 

الشاب خالد يطرح "شباب الدنيا"

معرض لـ100 تشكيلية عراقية 

تعاق��دت النجم��ة اللبناني��ة، هيفاء وهب��ي، مع املنتج 
امل���ري مم��دوح �ساه��ن علي تق��دمي م�سل�س��ل جديد 
لعر�س��ه يف رم�س��ان املقب��ل، وذل��ك يف ث��اين تعاون 
بينهم��ا بعد م�سل�سلهما الأخري "احلرباية"، الذي ُعر�ض 
يف رم�س��ان املا�سي. وعلم م�س��در مقرب اأن �سيناريو 
امل�سل�س��ل ما زال يف طور الكتاب��ة، ولكنه مت ال�ستقرار 
علي الفن��ان، ماجد امل�ري، لتقدمي دور البطولة اأمام 
هيف��اء، ومن املقرر اأن يوقع ب�سكل ر�سمي خالل الفرتة 
املقبل��ة. يذك��ر اأن هيفاء �سب��ق لها التع��اون مع ماجد 
امل���ري يف م�سل�س��ل "كالم علي ورق"، ال��ذي ُعر�ض 

قبل �سنوات عدة، وكان من اإخراج حممد �سامي.

انته��ى النجم ح�سن الرداد من ت�سوي��ر اآخر م�ساهد فيلمه 
اجلدي��د "عقدة اخلواجة"،  بعد رحلة ت�سوير ا�ستمرت عدة 
اأ�سهر مابن حت�سريات وت�سوير تخلله توقفات كثرية فى 

املنت�سف.
وم��ن املقرر اأن يبداأ خمرج العم��ل بيرت ميمى فى متابعة 
عملي��ات مونت��اج ومك�س��اج الفيل��م، ب��دءاً م��ن الأ�سب��وع 
املقب��ل، ليكون جاهزاً للعر�ض ف��ى مو�سم منت�سف العام 

ال�سينمائى.
يذكر اأن فيلم "عقدة اخلواجة" ي�سارك فى بطولته بجانب 
ح�س��ن ال��رداد، بيوم��ى ف��وؤاد وماج��د امل���رى و�سامية 
الطرابل�س��ى وهنا الزاهد واآخرون، من تاأليف ه�سام ماجد 

و�سيكو، للمنتج اأحمد ال�سبكى، واإخراج بيرت ميمى.

طرح النجم اجلزائري ال�س��اب خالد اأغنية "�سباب الدنيا" 
لدع��م منتدى �سباب الع��امل ب�رم ال�سيخ، ال��ذي يعقد يف 

الفرتة من 4 ل� 10 نوفمرب )ت�رين الثاين( اجلاري.
اأغنية "�سباب الدنيا" من كلمات خالد تاج الدين واأحلان 

عمرو م�سطفى.
وي�س��ارك يف املنت��دى 3 اآلف �سي��ف ينتم��ون اإىل اأك��ر 
م��ن 100 جن�سية من خمتلف اأنح��اء العامل، حتت رعاية 

الرئي�ض امل�ري عبد الفتاح ال�سي�سي.
ويت�سم��ن املنت��دى عق��د جل�س��ات نقا�سية لإج��راء حوار 
ُمعم��ق ح��ول خمتل��ف الق�ساي��ا �سيا�سي��ة واقت�سادي��ة 
وثقافية والتحديات العاملية التى توؤثر وتتاأثر بال�سباب.

تدع��و اللجن��ة التح�سريية لكرنفال ي��وم املثقف العراقي 
ال�ساب��ع ال��ذي �سيق��ام ي��وم 24 ت�رين الث��اين للفنانات 
الت�سكيليات للم�ساركة بلوحتن �سمن معر�ض كبري لهذه 
املنا�سب��ة علما ان اللوح��ة الفائزة �ستك��رم مببلغ مليون 
دين��ار عراق��ي و�ستكون هناك �سف��رة اىل اه��وار العمارة 
وج��ولت �سياحي��ة ،وتعت��رب هذه دع��وة ل��كل  املنظمات 
الثقافي��ة واملهنية يف بغداد واملحافظات كافة ونقابات 
الطبء واملحام��ن وال�سيادلة واملعلم��ن وتر�سيح من 
كل حمافظ��ة 10 �سخ�سيات 5 �س��اء و5 رجال لتكرميهم 
مبنا�سبة ي��وم املثقف العراقي ال�ساب��ع الذي �سيعقد يف 

حمافظة مي�سان .

ذكرت و�صائل اإعالم عاملية، اأّن الفنانة �صيلينا غوميز Selena Gomez قد انف�صلت عن حبيبها املغّني العاملي ذا ويكند The Weeknd، بعد 
بييرب جا�صنت  حلبيبها  وعادت  واحلب  اللقاءات  من  اأ�صهر   10

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 
فج��ر رئي�ض ن��ادي الزمال��ك امل���ري امل�ست�سار مرت�س��ى من�سور 
مفاج��اأة مدوية ح��ول �سبب ان�سحاب��ه من الدفاع ع��ن الفنان اأحمد 
ع��ز يف ق�سي��ة ن�سب الطفل��ن التي ج��رت بينه وب��ن الفنانة زينة، 
باإعالن��ه ع��ن علمه امل�سب��ق بحك��م القا�س��ي ل�سالح الأخ��رية، اإثر 
رف�س��ه املفاجئ ال�ستجابة لطلبه با�ستخ��راج تقارير تتبع لهاتفي 
"ع��ز وزينة" ملعرفة م��دى �سحة اأقوال �سقيقة زينة التي ادعت اأن 
حف��ل زفافهم��ا اأقي��م يف منزلها بالتجم��ع اخلام�ض. وق��ال من�سور 
يف مقابلت��ه التليفزيونية مع الإعالمي��ة امل�رية، ريهام �سعيد يف 
برناجمها "�سبايا اخلري" علي قناة النهار، اإنه كان ميلك معلومات 
موؤك��دة ع��ن ع��دم وجود زين��ة يف منطق��ة التجم��ع اخلام���ض وقت 
حف��ل الزفاف املزعوم ال��ذي اأعلنته �سقيقتها، كم��ا اأن ال�ساهد الذي 
ا�ستعان��ت به الفنانة للتوقيع على عقد الزواج كان موجوداً يف �سربا 
وقته��ا، وع��ز كان موجوداً مبحافظ��ة الإ�سكندرية.  واأب��دى من�سور 
اندها�س��ه م��ن عدم التق��اط �س��ورة تذكارية واحدة حلف��ل الزفاف، 
وا�ستعر���ض اأقوال ال�سهود املت�سارب��ة، بح�سب قوله، موؤكداً اأنه �ساأل 
ال�ساهد عن مالب���ض زينة ليلتها، فاأجاب اأنها ارتدت ف�ستانًا ق�سرياً 
اأبي���ض الل��ون، وحينما توجه بال�سوؤال نف�س��ه ل�سقيقتها، اأكدت اأنها � 
وتق�سد �سقيقتها – ارتدت بدلة �سوداء اللون، حيث مل ياأخذ القا�سي 

بهذا الت�سارب، ما دفعه لالن�سحاب من تلك الق�سية.

ا�ستق��رت �ركة ديزين ب�سكل نهائي على اختي��ار املغنية الأمريكية 
بيون�سي��ه املعروف��ة با�سم "كوي��ن " لتاأدية دور "لن��ا" والدة الأ�سد 
"�سيمب��ا" يف الن�سخ��ة اجلدي��دة من الفيل��م ال�سهري "الأ�س��د امللك" 
ال�س��ادر عام 1994. وق��ررت ال�ركة اإعادة اإنت��اج الفيلم بوا�سطة 
الت�سوي��ر احلي، وال�ستعانة باملغنية بيون�سية لأداء دور لنا، وذلك 
بع��د �سل�سل��ة من املفاو�سات منذ �سهر فرباي��ر املا�سي بن ديزين و 
بيون�سيه، التي مل تكن تتمكن من ح�سم قرارها ب�سبب مرورها بفرتة 
احلم��ل.  و�ست�س��ارك بيون�سي��ه اإىل جان��ب املمثل الأمريك��ي دونالد 
جلوف��ر، الذي يج�س��د دور الأ�س��د �سيمبا، واملمث��ل الأمريكي جيم�ض 
اإي��رل جونز يف دور موفا�س��ا والد �سيمبا، ويت��وىل كتابة ال�سيناريو 
للن�سخ��ة احلي��ة اإيري��ن مي�سي و جي��ف ناثان�سون. وتعت��رب هذه هي 
التجرب��ة الثانية لبيون�سيه يف اأفالم الر�س��وم املتحركة، بعد دورها 
يف فيل��م "ايبيك" عام 2013.  ي�س��ار اإىل اأن فيلم "ليون كينج" من 
اأجن��ح اأفالم �ركة دي��زين، وو�سلت مبيع��ات املو�سيقي الت�سويرية 
والأغ��اين اخلا�سة ب��ه اإىل 14 مليون ن�سخة ح��ول العامل، كما حقق 
الفيل��م نح��و 968 ملي��ون دولر حول الع��امل، وحتول��ت الق�سة اىل 
م�رحي��ة يف ب��رودواي يف الع��ام 1997 فازت ب�س��ت جوائز توين 
لالعم��ال امل�رحي��ة، و�ساه��د ن�سخه��ا بثم��اين لغات اأك��ر من 85 

مليون �سخ�ض.
وت��دور اأحداث الق�س��ة حول الأ�سد �سمبا ويل العه��د املنتظر، وخطط 
عمه لبعاده عن العر�ض حماوًل نفيه عقب وفاة والده امللك، بعدها 
يتع��رف �سمب��ا على تيم��ون وبومب��ا اللذين يح��اولن م�ساعدته يف 

ا�ستعاد عر�سه، والتغلب على عمه ال�ر�ض واتباعه من الذئاب.
الفيل��م من اخراج جان فافريو، ال��ذي �سيقوم باخراج الن�سخة احلية 
م��ن الفيلم، بعد جن��اح فيلمه الرائ��ع The Jungle Book، الذي 
�س��درت ن�سخته الع��ام املا�سي، ويقول فافري��و: "اأنها ق�سة جلميع 
الذي��ن ترعرعوا م��ع الفيلم ال�سلي" مو�سحًا ان��ه "يريد احياءه من 

خالل ا�ستخدام تقنيات جديدة".
ويب��دو اأن �رك��ة دي��زين لن تتوقف ع��ن �سل�سل��ة اإع��ادة اإنتاج عدد 
كب��ري من اأفالمه��ا الناجحة من خالل الت�سوير احل��ي وكان اآخرها 
كال�سيكي��ة "اجلميلة والوح�ض"، الذي طرح موؤخ��راً يف دور العر�ض 

ال�سينمائية حول العامل.

مفاجأة في قضية "عز وزينة"

بيونسيه بدور "ناال" في ديزني 

  تحل أزمة "الطوفان"
عبد العزيز يوضح 
اعتذاره

تدخل��ت الفنانة امل�رية، وفاء عامر، حل��ل اأزمة اأجور عدد من 
عمال م�سل�سلها اجلديد "الطوفان"، بعد اأن منا اإيل علمها حاجة 

اأحدهم لقيمة اأجره ل�سدادها يف عملية جراحية لأحد اأبنائه. 
وعل��م م�سدر مقرب اأن وفاء توجه��ت اإيل اأحد م�سوؤويل الإنتاج، 
اأم���ض اخلمي���ض، اأثن��اء ت�سويره��ا لع��دد م��ن م�ساهده��ا داخل 
اأ�ستودي��و اأحم���ض بطري��ق �سق��ارة، وطالبته بانه��اء اأزمة اأجور 
العم��ال يف الي��وم ذاته، حي��ث ا�ستجاب لطلبها و�س��دد اأجورهم 
و�سط حالة م��ن الفرحة انتابتهم اآنذاك، وتوجهوا بال�سكر لبطلة 

العمل علي م�ساعرها جتاههم.
وي�س��ارك يف بطول��ة "الطوف��ان" ماج��د امل���ري وفتحي عبد 
الوه��اب ودينا وعب��ري �سربي واأحم��د زاهر واآي��ن عامر وهنا 
�سيحة وكوكبة من النجوم، �سيناريو وحوار وائل حمدي وحممد 

رجاء، واإخراج خريي ب�سارة.

نفي النجم امل�ري، كرمي عبد العزيز، ما تردد من اأنباء حول اعتذاره 
ع��ن امل�ساركة يف جلنة حتكيم امل�سابق��ة الر�سمية ملهرجان القاهرة 
ال�سينمائ��ي الدويل يف دورته ال��� 39.  واأ�سدر عبد العزيز بيانًا، عرب 
�سفحته الر�سمية مبوقع التوا�سل الجتماعي "في�ض بوك"، جاء فيه: 
"تداول��ت بع�ض الأخبار الي��وم عرب بع�ض املواقع عن اعتذاري عن 
جلن��ة حتكي��م مهرجان القاه��رة ال�سينمائ��ي ال��دويل، وللتو�سيح مل 
يت�سل بي اأو يتح��دث معي اأي �سخ�ض م�سوؤول عن مهرجان القاهرة 
بهذا ال�ساأن، وكل ما يثار عن ذلك غري �سحيح علي الإطالق. واأ�ساف 
"�رف لنا كفنانن م�رين الوقوف خلف املهرجانات امل�رية، 
واإنن��ي اأرجو حتري الدقة عند ن�ر الأخب��ار اخلا�سة بي، واأوؤكد علي 
احرتام��ي للجميع ومهرج��ان القاهرة ال�سينمائ��ي، واإنني حاليًا يف 
ف��رتة ا�ستعداد لدخول اجلزء الثاين من م�سل�سل "الزيبق" خالل الأيام 

القليلة القادمة.

حاول��ت الفنانة ال�سابة ماريتا احل��الين يف ظهورها الأخري يف 
برنام��ج "لهون وب�ض" م��ع الإعالمي ه�سام ح��داد اخلروج من 
عب��اءة والدها الفن��ان عا�سي احلالين، م�سّددة عل��ى اأّن والدها 

اأعطاها �سهرًة وباإ�رارها اكت�سبت حّب النا�ض.
ف��اأن تكون م�سه��وراً ل يعني بال���رورة اأن تك��ون حمبوبًا، اإذ 
ت�سه��د الوراث��ة الفّنية على جت��ارب فنانن عّب��دوا الطريق اأمام 
اأبناءه��م فلم يتقّبله��م اجلمهور، وفنانون اأطلق��وا اأغنية انقلبت 
بعده��ا حي��اة اأولدهم، وفنانن �سنع��وا لأولدهم �سهرة من ل 

�سيء.
فم��ن ه��م اأ�سه��ر اأولد الفنان��ن؟ وم��ن منه��م ا�ستثم��ر ال�سهرة 

باأعماله اخلا�سة ومن وقف عند حدود ال�سهرة املوروثة؟
رميا الرحباين

عندم��ا غّنت له��ا ال�سيدة فريوز عام 1968 "يال تنام رميا" يف 
فيلم "بن��ت احلار�ض" التي باتت لحقًا ترنيمة تغّنيها الأمهات 
لأولده��ن قبل الّن��وم، مل تكن الفنانة الكبرية تع��رف اأّن ابنتها 
رمي��ا �ست�سبح يوم��ًا اإ�سمًا لمع��ًا يف عائلة الرحب��اين، اأو رمّبا 
كان��ت ت��درك عندم��ا ق��ّررت ابنتها اح��رتاف الإخ��راج، رغم اأّن 

جتاربها بقيت مقت�رة على اأعمال والدتها فح�سب.
اأجنب��ت فريوز اأربع��ة اأبناء، زي��اد اأ�سهر املو�سيقي��ن يف العامل 
العرب��ي، لي��ال املخرجة التي توفيت عن عم��ر 29 عامًا ب�سكتة 
دماغي��ة، هلي الذي يعاين من و�سع �سّحي خا�ض، ورميا التي 
تهت��م الي��وم بكاّفة اأعم��ال والدتها، وهو ما اأث��ار حولها موجة 
م��ن الهجوم، بعد اإ�سدار ال�سّيدة ف��ريوز األبومها اجلديد "ببايل" 
الذي اعتربه كثريون خطوة ل تليق بتاريخ الفنانة الكبرية التي 
ق��ّررت غناء اأغاٍن مرتجمة نّفذتها رمي��ا بروؤيتها اخلا�سة التي 

حظيت بانتقادات وا�سعة.
عالق��ة رمي��ا بالإع��الم �سه��دت الكثري م��ن املد واجل��ذر، يعترب 
كث��ريون اأّنها وريث��ة �رعّية لوالده��ا عا�سي الرحب��اين واأّنها 
خري حافظ لأعماله، ويعترب كث��ريون اأي�سًا اأّنها ت�ستاأثر باإدارة 
اأعم��ال والدته��ا، وب��ن احلن والآخر ت��رّد رمي��ا بطريقة حاّدة 
عرب ح�سابها اخلا�ض عل��ى الفاي�سبوك ثم تلتزم ال�سمت وتعمل 

بروؤيتها دون اللتفات اإىل النتقادات.

 تيا ديب
هي ابنة الفنانة نوال الزغبي التي غّنت لها الأغنية ال�سهرية "يا 

تيا نورتي هالبيت" من اأحلان الفنان مروان خوري.
��ل �سقيقاه��ا التواأمان جوي  تع�س��ق تيا النجومي��ة، بينما يف�سّ
وجورج��ي البتع��اد عن الأ�س��واء، وقد ح��ازت تيا �سه��رة منذ 
ولدتها، حيث كانت نوال حري�سة على اإظهارها يف مقابالتها 
ون���ر �سورها، الأمر الذي جتّنبته بع��د اإجناب تواأميها، تاركة 
لهما حرية القرار يف الظهور عرب و�سائل الإعالم عندما يكربان 

وي�سبحان يف عمر ي�سمح لهما بالقرار.
موؤخراً، اأعلنت تي��ا يف مقابلة جمعتها بوالدتها عن رغبتها يف 
دخول عامل ت�سميم الأزياء، وهي تتح�ّر لدرا�سة الخت�سا�ض 

خارج لبنان.
ق��د ل ي�سع��ف ا�س��م ن��وال الزغبي تي��ا لتنجح يف ع��امل ت�سميم 
الأزي��اء ما مل تكن متل��ك موهبًة حقيقية، اإل اأّنه م��ن املوؤّكد اأّن 
دع��م نوال لبنته��ا اإعالميًا عّب��د اأمامها الطري��ق لت�سبح اأ�سهر 

م�سّممة حتى قبل اأن تطلق ت�سميمها الأّول.
 ماريتا عا�سي احلالين

عندم��ا كان��ت ماريت��ا طفل��ة، �سارك��ت والدها الفن��ان عا�سي 
احلالين ووالدتها كوليت بول�ض عام 1999 يف كليب "عذبوين" 
ال��ذي كان اأ�سب��ه بفيل��م �سغ��ري، وبعده��ا ب�سن��وات اأعربت عن 

رغبتها يف احرتاف الغناء.
عار�ض عا�سي الفكرة، وظهر يف اأكر من مقابلة له يعلن فيها 
رف�س��ه احرتاف ماريت��ا الغن��اء، اإل اأّنه تراجع اأم��ام اإ�رارها 
واأطلقه��ا فنيًا، ودعمها اإعالميًا، رغم اأنها اختارت لونًا خمتلفًا 

متامًا عن لونه.
ماريت��ا كبرية اأ�رة عا�سي التي ت�س��ّم اإليها دانا والوليد، بنت 
�سهرته��ا على ا�س��م والدها، رغم حماولتها اخل��روج من عباءته 
وتق��دمي ل��وٍن ي�سبهه��ا. لي���ض يف جعبتها بع��د اأغني��ة �ساربة، 
يقت�ر جمهورها عل��ى املراهقن وال�سباب وهم الفئة العمرية 

التي تتوّجه اإليها باأغنيات خفيفة.
 �سام اأمين الذهبي

على الرغ��م من اأّن �سقيقها خالد هو الذي قّرر احرتاف التمثيل، 
اإل اأّن �سام الذهبي ابنة الفنانة اأ�سالة من طليقها اأمين الذهبي 
حظي��ت بال�سهرة الأكرب بن اأولد اأ�سالة لكونها رفيقة والدتها 

الدائمة.
رافق��ت �س��ام اأ�سالة يف اأكر م��ن اإطاللة، حظي��ت م�ساكلها مع 
والده��ا اأمي��ن الذهبي بالكثري م��ن الهتمام، خ�سو�س��ًا اأّن هذا 
الأخ��ري ظهر يف اأك��ر من منا�سب��ة اإعالمّية وحت��ّدث عن جفاء 
ابنته التي عادت و�ساحلته بعيداً عن الأ�سواء قبل اأ�سهر قليلة.

تزّوجت �سام قبل ثالث �سنوات يف حفل اأ�سطوري اأقامته اأ�سالة 
يف م���ر، ومل ت��رتك والدتها اإذ ل ت��زال تهتم برعاي��ة اأخويها 
الأ�سغ��ر علي واآدم، كما ل تزال ترافق والدتها يف �سفراتها ويف 

دعمها يف الأزمات الأخرية التي تعّر�ست لها.
ل حت��ب �س��ام الأ�س��واء، ول ت�ستعر���ض �سوره��ا عل��ى مواق��ع 
التوا�سل الجتماعي، لكّن اأ�سالة �سنعت لبنتها �سهرًة خا�سة، 

رغم اأّن كل اأولدها يتواجدون با�ستمرار حتت الأ�سواء.
كاي نا�ر

ه��ي ابنة الفنانة مايا دياب من طليقه��ا عبا�ض نا�ر. ل تزال 
طفلة يف عامها التا�سع اإل اأّنها باتت من اأ�سهر اأولد الفنانن.

تعي���ض كاي حتت الأ�س��واء، وحتر�ض مايا عل��ى ن�ر �سورها، 
الت��ي كان اأكره��ا اإث��ارة للج��دل �سورتها يف منا�سب��ة دينية، 
طرح��ت الت�س��اوؤلت حول ديان��ة الطفلة التي تنتم��ي اإىل اأ�رة 
خمتلط��ة. ويب��دو اأّن ماي��ا الت��ي ل تع��ري النتق��ادات اهتمامًا، 
تن���ر �سور ابنتها دون الأخ��ذ يف العتبار ردود الفعل حولها، 
ينتق��د البع���ض اأّن الطفل��ة ترت��دي مالب���ض ل تنا�س��ب عمرها، 
ويعت��رب البع���ض الآخر اأّنه م��ن الطبيعي اأن تب��دو كاي خمتلفة 
ع��ن الفتيات يف عمره��ا، لأّنها ابنة فنان��ة احرتفت الختالف 
والتمّي��ز. ق��د ل ي�ستغرب كثريون يف حال ق��ّررت كاي احرتاف 
الف��ن، فطريق ال�سهرة باتت معّبدة اأمامها اإل اإذا اختارت طريقًا 

خمتلفًا عن طريق والدتها الذي مل يكن يومًا معّبداً بالورود.
 ميال واإيال الها�سم

غّن��ت الفنان��ة نان�س��ي عج��رم لبنتيه��ا مي��ال واإي��ال، مل حت��ظ 
م��ن  باتت��ا  الطفلت��ن  اأّن  اإل  الوا�س��ع،  بالنت�س��ار  الأغنيت��ان 
اأ�سه��ر ابن��اء الفنان��ن، اإذ حتر���ض نان�سي على ن���ر �سورهما 
وم�ساركتها جمهورها. متتاز الطفلتان بجمال خا�ض، ت�سبهان 
نان�س��ي اإىل حٍد كبري، ورغم اأّنها عانت م��ن اأ�سواء ال�سهرة التي 
تق��ول اإّنها مل ت�سمح لها اأن تعي���ض طفولتها ك�سائر الأطفال، مل 

تخِف نان�سي ابنتيها عن الإعالم.
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